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Het Pad van de asceet-alchemist
De Sleutels tot 19 Poorten
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Spirituele Alchemie in woord en Beeld�

Sleutel tot de Eerste Poort 
Een jongeling die op zoek is naar geestelijke leiding, betreedt 
het alchemistische laboratorium van de Meester-alchemist. 
De draak, die zich aan de rug van de jongeling heeft vastge-
klemd, stelt zijn zichtbare en onzichtbare hartstochten voor. 
De jongeling vraagt de Meester of hij zijn leerling kan wor-
den. De Meester neemt hem aan op voorwaarde, dat hij de 
strijd met zijn draak aanbindt.  

De Eerste Poort



�Serie i. het pAd vAn de ASceet-AlchemiSt 

Sleutel tot de Tweede Poort 
De Meester wijst de leerling de weg naar de Heilige Berg, 
waar God vertoeft. De leerling gaat op weg, maar de draak 
houdt hem tegen.

De Tweede Poort
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Sleutel tot de Derde Poort
De leerling probeert de draak te ontwijken, maar de draak 
valt hem aan en werpt hem op de grond.

De Derde Poort
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Sleutel tot de Vierde Poort 
De Meester onderwijst de leerling hoe hij de draak met het 
zwaard kan bevechten. Het zwaard is het symbool van de 
wilskracht en van de speciale oefeningen voor het bestrijden 
van de hartstochten. De leerling moet zijn wilskracht gebrui-
ken om de zware strijd met zijn negatieve gevoelens, die zijn 
geest, hart en lichaam verontreinigen, aan te gaan.  

De Vierde Poort
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Sleutel tot de Vijfde Poort
Na een aantal jaren van volhardend werken aan zichzelf 
slaagt de leerling erin zijn draak te onderwerpen en diens 
agressie te beteugelen.

De Vijfde Poort
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Sleutel tot de Zesde Poort 
Als de draak overwonnen is, wordt de chaos in de ziel van de 
leerling langzamerhand omgezet in mannelijke en vrouwe-
lijke beginselen.

De Zesde Poort
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Sleutel tot de Zevende Poort
In dit stadium van het werken aan zichzelf leidt de Meester 
de leerling verder op de weg naar innerlijke volmaaktheid en  
hij helpt hem bij het ontwikkelen van de edele eigenschap-
pen van zijn ziel. De edele eigenschappen van de ziel worden 
in de alchemie voorgesteld door de koning en de koningin.

De Zevende Poort



15Serie i. het pAd vAn de ASceet-AlchemiSt 

Sleutel tot de Achtste Poort
Het alchemistische huwelijk. De koning en de koningin in 
de ziel van de leerling zijn tot elkaar aangetrokken door de 
hemelse liefde, die voortvloeit uit hun toewijding aan hun 
gezamenlijke dienstbaarheid aan God. Nu bereiden zij zich 
voor op het alchemistische huwelijk.

De Achtste Poort


